
REGULAMIN
X JUBILEUSZOWEGO WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU 
DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH
„ZŁOTA KOTEWKA 2009”

1.	ORGANIZATOR 
Dom Kultury Boguszowice
Pl. Pokoju 1, 44-253 Rybnik 8
Tel/fax:  0/32 42-52-016, 0/32 43-31-834, kom.: 601-337-991
e-mail: sekretariat.dkboguszowice@wp.pl

2.	CELE  PRZEGLĄDU
·	prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca 
z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania
·	pielęgnowanie lokalnej tradycji (wsi - osiedla - miasteczka - gminy)
oraz przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży
·	popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru
·	integracja środowisk animatorów folkloru

3.	TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
25.04.2009r.    godz. 10.00
sala widowiskowa Domu Kultury Boguszowice

4.	KATEGORIE  ZESPOŁÓW
a)	dziecięce zespoły śpiewacze a’capella – do 10 min.
b)	dziecięce zespoły śpiewacze z akompaniamentem – do 10 min.
c)	zespoły taneczne lub wokalno taneczne  - (2 układy tańca ludowego - jeden zgodny 
z tradycją własnego regionu) – do 15 min.
d)	zwyczaje i obyczaje – (prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i obrzędów 
lub zajęć gospodarczych ) –  do 20 min. 
e)	solista - 2 piosenki do 5 min  (w tym również kategoria „mistrz i uczeń”) 
Uwaga ! Występy przekraczające limit czasu będą przerywane przez organizatorów.

5.	KRYTERIA OCENY
Jury oceniające zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
·	dobór pieśni i interpretacja 
·	oryginalność formy, utrzymywanie się w charakterze kategorii
·	dobór elementów i kroków tanecznych oraz sposób ich wykonania 
(zgodność z tradycją własnego regionu)
·	stroje ludowe (dostosowane do własnego regionu)
·	wyraz i walory artystyczne

6.	NAGRODY
a)	Komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe.
b)	Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po przesłuchaniach konkursowych 
w tym samym dniu. 
7.	BIURO ORGANIZACYJNE 

Dom Kultury Boguszowice
Pl. Pokoju 1
 44-253 Rybnik 8                                                                                                                        Tel/fax:  0/32 42-52-016, 0/32 43-31-834, kom.: 601-337-991

Osoby odpowiedzialne: Izabela Karwot
		               Alicja Szozda

Na adres biura należy przesłać zgłoszenie wg wzoru do 3 kwietnia 2008r.  
Ze względu na ograniczoną możliwość przesłuchania zespołów będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń.
W dniu imprezy zespoły proszone są o zgłoszenie się na miejsce minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem swojego występu.

8.	PRZEPISY KOŃCOWE
Zespoły przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla uczestników Przeglądu. 
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości:

·	zespoły  -  60,00 zł.
·	soliści    -  20,00 zł.

gotówką w biurze organizacyjnym DK w dniu przeglądu.

Program Przeglądu wraz z wyszczególnieniem godzin występu zostanie przesłany mailem.

Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w radio i TV bez wypłacania honorariów.
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Zrealizowano ze środków budżetowych samorządu Województwa Śląskiego.

